Jaargang30 nr. 2, oktober 2019
Beste CNME-coördinator, leerkracht,
In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor:
HET CNME-AANBOD


Reserveringen voor schooljaar 2019 – 2020
De reserveringen stroomden de afgelopen weken binnen en wat ons betreft
blijft dit zo doorgaan. Met uitzondering van vlinders, champignons,
maïsplanten en kamerplanten is alles nog te reserveren.

CNME-COÖRDINATORENOVERLEG 4 november 2019
Wij nodigen je van harte uit voor het CNME- coördinatorenoverleg Het vindt plaats op
maandag 4 november van 16.00 uur tot 17.30 uur in het Buitencentrum, Grotestraat 281,
7441 GS Nijverdal. De agenda zal tijdig worden toegestuurd.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Misschien is het een idee om (nieuwe) collega’s
mee te nemen.
KINDERBOEKENWEEK 2019
Het thema van de Kinderboekenweek (2 tot en met 13
oktober) dit jaar is ‘Reis mee’. Je kunt op vele manieren op
reis gaan. Je kunt reizen in je hoofd, naar de maan maar ook
in de natuur maken bijvoorbeeld vogels soms verre reizen.
Daarom is er een wedstrijd uitgezet door de Bibliotheek, de
Sterrenwacht en Staatsbosbeheer. Samen hebben ze 15
vragen bedacht voor alle groepen 5 in de gemeente Hellendoorn. De school met de meeste
goede antwoorden mag dinsdagochtend 5 november naar de ZINiN Bibliotheek komen voor
een leuke en leerzame ochtend.
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DUURZAME / NATUURLIJKE INITIATIEVEN VOOR SCHOLEN--------------

ZATERDAG 12 OKTOBER DUURZAAMHEIDSMARKT IN NIJVERDAL
Om op een leuke, laagdrempelige manier zoveel mogelijk inwoners te inspireren op
het gebied van duurzaamheid, organiseert de gemeente op
zaterdag 12 oktober een Duurzaamheidsmarkt. Deze zal
gehouden worden van 12.00 tot 16.00 uur op het Henri
Dunantplein in het centrum van Nijverdal. Het CNME zal daar
ook met een stand aanwezig zijn



BODEMDIERENDAGEN
Van 26 september tot en met 6 oktober 2019 zijn de Bodemdierendagen! Neem de
kinderen mee naar buiten en ga op zoek naar de ondergrondse beestjes.
Bodemdieren zorgen heel goed voor onze tuinen! Afval zoals herfstbladeren wordt
bijvoorbeeld opgeruimd en weer verwerkt tot voedsel voor de planten.
Een informatiepakketje aanvragen voor groepen? Dat kan hier...

Aan de slag!
De speciale Bodemdieren-zoekkaart? Je waarneming online doorgeven? De
resultaten van de afgelopen drie jaar? Tips en weetjes? Een prijsvraag,
lesmateriaal? Dat alles en veel meer vind je hier op de site van de
Bodemdierendagen.


DAG VAN DE DUURZAAMHEID 10 OKTOBER
Deze editie laat wederom zien dat we
duurzaamheid belangrijk vinden. Met
duizenden duurzame activiteiten laten we in
Nederland op 10-10 zien hoe de wereld
schoner, mooier en eerlijker kan. Ook
kinderen denken hier graag over mee. om
start de Dag van de Duurzaamheid ook dit
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jaar met het voorlezen van een duurzaam verhaal op basisscholen en
kinderboerderijen door het hele land.
Voorleesactie op de dag van de duurzaamheid 10 oktober


JONG LEREEN ETEN
Op donderdag 2 oktober 2019 wordt Chef!
gelanceerd, hét voedseleducatie-lesportaal
van Nederland. Chef! zit boordevol lessen en
activiteiten van Smaaklessen en EUSchoolfruit. In Chef! kunnen leerkrachten
flexibel en op maat aan de slag met
voedseleducatie. Zo kunnen ze aan de slag met bestaande lesprogramma’s, eigen
lessen samenstellen of gelijk een leuke lesactiviteit starten. Klik hier voor meer
informatie. Aanstaande donderdag 26 september wordt op de Wageningen
Universiteit een bijeenkomst georganiseerd voor o.a. medewerkers van de GGD en
NME waarin alle ‘ins en outs’ van Chef! worden besproken. Er zijn al verschillende
uitnodigingen verstuurd. Mocht u deze gemist hebben of niet ontvangen hebben, klik
dan hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.



JEUGDNATUURCLUB DE SALLANDSE HEUVELRUG
Heb je wel eens naar de
poten en snavels van vogels
gekeken? Dan zie je dat ze
er allemaal anders uitzien!
Wat kun je doen met een
kromme snavel of juist met een hele lange? En waarom kunnen spechten zo goed met
hun poten tegen een boom kruipen? Dat gaan we vanmiddag uitzoeken.
Meer informatie vind je hier.



LESKIST BLOEMEN (HERFSTBLADEREN) SPAREN EN DROGEN
In het CNME-aanbod is een leskist
‘Bloemen sparen en drogen’. In die leskist
zitten plantenpersen, om bloemen te
drogen.
Heb je er wel eens over nagedacht om de
persen te gebruiken voor
herfstbladeren?
Je kunt dan twee dingen tegelijk oppakken: van welke boom is het blad, én
de leerlingen creatief laten werken met de gedroogde bladeren.
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De droge, platte bladeren zijn goed te lijmen op papier, maar een compositie
is ook mooi te lamineren. Als lamineren lukt in A3 formaat, kan iedere
leerling een eigen placemat maken!
In overleg kunnen we in inhoud van de kist aanpassen aan jouw vraag. Denk
aaneen bomenboek, of zoekkaarten boombladeren.
Het reserveren is ook mogelijk met de link die direct naar ons aanbod gaat.
https://www.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/nmegids.php?aanbieder=ov&doel=overzicht&
alleentype=losmateriaal

Met vriendelijke groeten,
CNME Hellendoorn
p/a Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Grotestraat 281
7441 GS Nijverdal
Telefoonnummer: 06 10 42 09 54
e-mail: cnmehellendoorn@gmail.com
Openingstijden: Iedere woensdagmiddag uitgezonderd: de schoolvakanties
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